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PREKYBAI

KORUPCIJOS IR
ĮTAKOS PREKYBAI DRAUDIMAS
„Sonepar“ oficialiai draudžia bet kokio
pobūdžio tiesioginę ar netiesioginę korupciją ir
įtaką prekybai.

KORUPCIJA
Kyšininkavimą galima apibrėžti kaip
veiksmą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai
siūloma, žadama, įgaliojama arba
suteikiama netinkama nauda (čia
suprantama pačia plačiausia įmanoma
reikšme) valstybines arba privačias
pareigas einančiam asmeniui, siekiant,
kad jis atliktų veiksmą, kuris tiesiogiai ar
netiesiogiai priklauso jo kompetencijai,
arba susilaikytų nuo tokio veiksmo.
Korupcija taip pat apima veiklą, kuria
valstybines arba privačias pareigas
einantis asmuo prašo arba priima
netinkamą naudą už tai, kad atliktų
veiksmą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai
priklauso
jo kompetencijai, arba
susilaikytų nuo tokio veiksmo.
Kyšininkavimas
valstybiniame,
sektoriuje.

draudžiamas
tiek
tiek
privačiame

Kyšininkavimas apibūdinamas taip:
aktyvusis – kyšį duodančiojo požiūriu jis
reiškia naudos siūlymą asmeniui /
privačiai bendrovei
/ valstybinei
bendrovei ar vyriausybinei įstaigai,
siekiant užsitikrinti gavėjo pareigoms
priklausančio veiksmo atlikimą arba
neatlikimą;
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pasyvusis – kyšį imančiojo požiūriu jis
reiškia asmens / privačios bendrovės /
valstybinės bendrovės ar vyriausybinės
įstaigos prašymą suteikti naudą arba
jos priėmimą, kad būtų atliktas arba
neatliktas kyšio gavėjo pareigoms
priklausantis veiksmas.
Kyšininkavimas gali būti tiesioginis arba
netiesioginis (t. y. vykdomas per
trečiąsias
šalis,
pvz.,
atstovus,
konsultantus,
verslo
maklerius,
komercinius tarpininkus ir kt.).
Kyšininkavimu laikomas jau pats
naudos siūlymo ar prašymo faktas,
neatsižvelgiant į tai, ar nauda iš tiesų
suteikta arba priimta ir ar laukiamas
veiksmas atliktas.

ĮTAKA PREKYBAI
Įtaka
prekybai
–
tai
artimas
kyšininkavimui draudžiamas elgesys.
Tačiau jo paskirtis ne užsitikrinti tam
tikro veiksmo atlikimą ar neatlikimą, o
pasirūpinti netinkamu tikros arba
tariamos įtakos panaudojimu siekiant
garbės, įdarbinimo, sutarčių sudarymo
ar bet kokio kito palankaus sprendimo
arba
aplinkybių
iš
valstybinės
institucijos ar tarnybos.
Kaip ir kyšininkavimo atveju,
prekybai apibrėžiama taip:

įtaka

aktyvioji – kai asmuo siūlo tam tikrą
naudą kitam valstybės tarnybos arba
privačias pareigas einančiam asmeniui,
kuris turi tikrą ar tariamą įtaką
valstybinėms
institucijoms
ar
pareigūnams, kad iš tų institucijų /
pareigūnų būtų gaunama kokių nors
privalumų arba palankumo;
pasyvioji – kai valstybės tarnybos arba
privačias pareigas einantis asmuo,
turintis tikrą ar tariamą įtaką, prašo tam
tikros naudos arba priima ją, kad kitas
asmuo gautų kokių nors privalumų arba
palankumo,
kuriuos
numatoma
suteiksiant valstybinių institucijų.

vietos verslo praktika negali panaikinti
„Sonepar“ kovos su korupcija taisyklių.

ATLYGIS UŽ FORMALUMŲ
SUPAPRASTINIMĄ
Tai yra išmoka (net ir maža) valstybės
tarnautojui, skirta palengvinti paslaugą,
kurią mokėtojas ir taip turi teisę gauti.
Tokios išmokos draudžiamos. Visais
atvejais draudžiamos bet kokios
išmokos valstybės tarnautojams.

NAUDOJIMASIS TARPININKŲ /
ATSTOVŲ PASLAUGOMIS

Daugelis šalių turi nuosavus kovos su
korupcija teisės aktus. Prancūzijoje tai
yra įstatymas „Sapin II“, kuris visame
pasaulyje galioja „Sonepar“ ir visoms
jos patronuojamosioms bendrovėms.

„Sonepar“ draudžia samdyti ir išlaikyti
tarpininkus ar atstovus (kurie, pvz., gali
būti tarpinė grandis tarp „Sonepar“ ir jos
kliento),
kurie skatina korupcinę
praktiką.
Todėl, prieš naudojantis
tokiais tarpininkais ar atstovais, būtina
atlikti nuodugnų patikrinimą ir įvertinti
susidūrimo su korupcija riziką.

DOVANOS IR PRAMOGOS

INTERESŲ KONFLIKTAS

Geros valios gestai iš „Sonepar“
darbuotojo arba jam privalo būti griežtai
apriboti ir pagrįsti, kad toks darbuotojas
negalėtų turėti asmeninės naudos dėl
savo „Sonepar“ užimamos padėties.
Tokia nauda yra dovanos ir pramogos
(išskyrus
mažavertes),
su darbu
nesusijusios
kelionės,
beprocentė
paskola verslo partneriui arba iš jo, per
didelio
kiekio
reklaminių
daiktų
perdavimas ir bet kuri kita nauda, kuri
yra arba gali būti laikoma pertekline,
nepagrįsta
ar netinkama.
Su
dovanomis ir pramogomis susijusi
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Visi darbuotojai visada privalo remtis
geriausiais „Sonepar“ veiklos principais
ir vengti bet kokių aplinkybių, kuriomis
jų asmeniniai interesai ar jų šeimos
narių ar draugų interesai galėtų
prieštarauti
jų
įsipareigojimams
„Sonepar“ atžvilgiu.
Visi darbuotojai turi visuomet galėti
priimti sąžiningą ir pagrįstą sprendimą.
Griežtai draudžiama:
•

naudotis savo padėtimi ar įtaka
norint gauti asmeninės naudos;

•

•

•
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naudotis
konfidencialia
„Sonepar“ informacija asmeninei
naudai;
pasinaudoti
neviešinama
„Sonepar“ informacija asmeninei
naudai;
turėti
interesų
kitose
su
„Sonepar“
bendradarbiaujančiose
bendrovėse,
kuomet
darbuotojas turi galimybę įgyti
palankumą.

APSKAITOS KONTROLĖS PROCEDŪROS
„Sonepar“ taikomos apskaitos taisyklės
ir reikalavimai, dėl kurių ji privalo tiksliai
ir sąžiningai apskaityti visus savo
aktyvus ir pasyvus, taip pat ir visas savo
verslo
operacijas.
„Sonepar“
atitinkamai tvarko savo buhalteriją ir
dokumentus, o jos sąskaitas kasmet
audituoja
nepriklausoma
audito
bendrovė.
Visi „Sonepar“ darbuotojai privalo
bendradarbiauti rengiant ir registruojant
tikslią
bei
savalaikę
finansinę
informaciją ir duomenis, kad būtų
apsaugota ir išvengta korupcijos bei
įtakos prekybai reiškinių.
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„Sonepar“ vidaus audito grupė padeda
„Sonepar“ vidaus kontrolės grupei
pasiekti šių tikslų.
Visi „Sonepar“ darbuotojai privalo
vykdyti ir registruoti visas verslo
operacijas, kad „Sonepar“ vadovybė
galėtų rengti tikslias ir savalaikes
finansines ataskaitas.

SĄŽININGA KONKURENCIJA
„Sonepar“ grupė vykdo veiklą atvirai ir
sąžiningai, gerbia laisvos konkurencijos
principus
ir reikalauja
iš savo
darbuotojų griežtai laikytis visų jos
veiklos šalyse galiojančių konkurencijai
skirtų įstatymų ir kitų teisės aktų.
Konkurencijos teisės aktų paskirtis –
skatinti sąžiningą konkurenciją vartotojo
naudai. „Sonepar“ labai rimtai vertina
savo įsipareigojimus laikytis šių svarbių
teisės aktų.

PRIVALOMOSIOS TAISYKLĖS
Visi darbuotojai privalo sąžiningai
bendrauti su visais klientais bei tiekėjais
ir laikytis šių taisyklių:
•

prieš imantis veiksmų pasitarti su
savo tiesioginiu vadovu: žodžiu, el.
paštu, teksto pranešimais ar kita
bendravimo forma;

•

visuomet
konkuruoti
aktyviai,
savarankiškai ir sąžiningai;

•

kainas ir prekybos sąlygas nustatyti
savarankiškai,
atsižvelgiant
į
gamybos kaštus, susijusias išlaidas,
taikomas
paslaugas,
klientų
prašymus ir rinkos sąlygas;

•

nesudaryti jokių susitarimų ir nesitarti
su
jokiais
konkurentais
dėl
kainodaros ir klientų, tiekėjų, teritorijų
ar sutarčių pasidalijimo;

•

vengti bet kokių nereikalingų oficialių
ir neoficialių verslo kontaktų su
konkurentais;

•

susilaikyti nuo neskelbtinų dalykų,
pvz., kainų, nuolaidų ir klientų, tiekėjų
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ar teritorijų paskirstymo, aptarimo su
konkurentais;
•

susilaikyti nuo neskelbtinos verslo
informacijos
atskleidimo
verslo
asociacijų susitikimuose;

•

susilaikyti nuo priemonių, kuriomis
būtų neleidžiama konkurentams
patekti į rinką;

•

naudotis
tik
viešai
prieinama
informacija apie konkurentus;

•

nesidalyti su klientais informacija
apie kitiems klientams siūlomas
kainas ir sąlygas.

PIKTNAUDŽIAVIMAS
DOMINUOJANČIA PADĖTIMI
Bet kuri reikšmingą rinkos dalį (virš 30–
35 %) turinti bendrovė gali būti laikoma
užimančia „dominuojančią padėtį“ savo
konkurentų atžvilgiu ir todėl privalo
susilaikyti
nuo
perteklinės
ar
diskriminacinės kainodaros, taip pat
prekybos
sąlygų,
kuriomis
būtų
užkirstas kelias į rinką konkurentams.

SANKCIJOS
Konkurencijos priežiūros tarnybos gali
nustatyti dideles baudas ir laisvės
atėmimo bausmes už konkurencijos
teisės
aktų
pažeidimus
tiek
bendrovėms, tiek jų darbuotojams, o
tokiems
darbuotojams
gali
būti
taikomos drausminės nuobaudos.

EKSPORTO IR IMPORTO TAISYKLĖS

„Sonepar“ turi verslo santykių su verslo
partneriais visame pasaulyje, todėl jai
taikomos įvairios savo klientams
parduodamų arba iš savo tiekėjų
perkamų produktų eksporto ir importo
kontrolės taisyklės ir reglamentai.
„Sonepar“ eksportu arba importu iš
kilmės šalies arba į ją prekiaujamiems
produktams gali būti taikomi prekybos
apribojimai.

Apribojimai gali būti taikomi produktų
tipui, jų kilmės šaliai, paskirties šaliai,
galutiniam naudojimui arba galutiniam
naudotojui.
Nepaprastai svarbu, kad visi „Sonepar“
darbuotojai laikytųsi eksporto ir importo
reglamentų
ir „Sonepar“
vidaus
taisyklių, galiojančių šalyje, kur jie teikia
paslaugas.

Visais klausimais prašome kreiptis į Grupės atitikties užtikrinimo vadovą p.
Paul Trudel: chiefcomplianceofficer@sonepar.com
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